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 وزارة القوى العاملة والهجرة
 اإلدارة العامة للتشغٌل بالداخل

 مدٌنة نصر -شارع ٌوسف عباس  3

 55390322فاكس/ -ت

 
 
 

والبالستٌكٌة  المعدنٌةللمنتجات  روكس
 بالست( ) روكس

 مصر الجدٌدة -شارع مراد بك  50اإلدارة:
 العبور أخر الشباب  :المصنع 

 بجوار بنزٌنه مصر
 97953332522-97955833200ت/

97955530009 
 المدٌر المسئول / احمد سعٌد عبده

 عدد
 مندوب مبٌعات   39

 اسٌوط (  –المنٌا  –) الفٌوم         
 حوافز  -جنٌه  7099 الراتب:     

 بدل مواصالت  -                        
  مسئول مبٌعات   59
 من الجنسٌن –خدمة عمالء    72

 ق المتوسط فو –الشروط: مإهل عالً 
 العمل باإلدارة -          

 الراتب: حسب الخبرة 
 العبور( –فرد امن ) القاهرة   59

 جنٌه + حافز 7399   الراتب:      
 فنً كهرباء كنترول ) القاهرة(  79

 جنٌه + حافز 7299        
 فنً تشغٌل ماكٌنة سرب وحقن     29

 حسب الخبرة  –       
 متوسط -الشروط : مإهل عالً 

 عامل إنتاج ) العبور(   729
 حافز 399جنٌه +  7599الراتب :  

 + توفٌر باص                         
 جنٌه + حافز  7599 –عامل بوفٌه  79

 حسب االنضباط  –                            
 بدون –الشروط: مإهل متوسط 

 سنة 38:78السن:            
 

 الدولٌة للخدمات
 مدٌنة نصر  –ع مصطفً النحاس شار 730

 5202000الرقم التؤمٌنً / 
 97773337055-53077092ت/ 

 المدٌر المسئول / ٌسري سالم

 عدد
 مإهل متوسط  –من أفرد  59
 وقت إضافًتٌن ساع -ساعات  8العمل      

 جنٌه  7299الراتب:      
 بدون -مإهل  –عامل نظافة  29

 جنٌه 7399 -من الجنسٌن       
 سنة 22:78السن: وط العامة: الشر

 اجتماعً –تؤمٌن صحً  -:المزاٌا
  توفٌر سكن فً بعض المناطق  -        

 العبور (  –) العٌن السخنة                   
 

 جً فور اس
 لألمن والخدمات 

 شارع الشركة البورسعٌدٌة 0
 خلف الرقابة  -من أسماء فهمً  

 97509928285-97939700800ت/ 
97722295750 

 المدٌر المسئول / كرٌم ابراهٌم

 عدد
 من الجنسٌن -من أضابط   289
    توسط ممإهل ال ٌقل عن   -       
  الخامس (  التجمع –) وسط البلد  للعمل      

 ساعات 75:8العمل: 
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حسب  –جنٌه  5999:7799الراتب : 
 موقع العمل 

 العمل بمدٌنتً -عامل خدمات  739
 عات سا 79العمل  -       
 جنٌه + وجبه 7229الراتب:        

 مإهل عالً  –مشرف امن   29
 خبرة ال تقل عن سنة   –متوسط       

 جنٌه  5999الراتب:       
 اجتماعً  –المزاٌا: تؤمٌن صحً 

 بولٌصة تؤمٌن ضد الحوادث  -        
  دورة تدرٌبٌة مجانٌة فً مجال  -        

 .األمن          
 زي  –كن للمغتربٌن س -        

 

 شركة اإلسكندرٌة 
 للمالبس الجاهزة

 المنطقة الثالثة  –برج العرب 
 اإلسكندرٌة - 59بلوك  -75قطعة 

 7752928الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ جورج فائق 

 عدد
 عامل حٌاكة  29
 مراقب جودة  79

 من الجنسٌن  - ةالشروط: خبرة سن
 سنة 78السن: ال ٌقل عن            

 الراتب: حسب الخبرة
 

 شركة كوكاكوال مصر
 للتصنٌع والتعبئة 

  22قطعة  –المنطقة الصناعٌة االولً 
 أكتوبر  3 –شارع عبده سالم 
 7372350الرقم التؤمٌنً / 

 97582593333ت/ 
 المدٌر المسئول / عبد الفتاح 

 عدد

 مإهل عالً -مندوب مبٌعات  79
 جنٌه 7899   -رخصة قٌادة      
 مإهل متوسط  -سائق موزع    8

 جنٌه 7299 -رخصة قٌادة ثانٌة       
 سنة 58:52: السن :  الشروط

 

شركة ام جً للتنمٌة الصناعٌة والسٌاحٌة 
 ) جنٌنة مول(

 عباس العقاد -شارع البطراوي  0
 مدٌنة نصر 

 7250830الرقم التؤمٌنً / 
 97582323337ت/ 

  المدٌر المسئول / تامر فإاد

 عدد
 مإهل  –موظف شئون عاملٌن   5

 ماعدا لٌسانس حقوق  –عالً     
 ساعات 8عمل  –جنٌه  7299        

 مإهل عالً –مدخل بٌانات   3
 جنٌه 7799            

 فوق  –مإهل عالً  –فرد امن   59
 من الجنسٌن –متوسط  –المتوسط     

 جنٌه 7099:7529        
 ساعات لإلناث 79العمل : 

 لذكورساعة ل 75
 من الجنسٌن –عامل نظافة   59

 جنٌه 7599  -ساعات  8العمل  
 جنٌه 7799 –عامل زراعة   79

 الشروط : مإهل ال ٌزٌد عن اإلعدادٌة
 بكالورٌوس تجارة  –كاشٌر   2

 السن : ال ٌزٌد عن اإلعدادٌة 
 جنٌه 7599         

 مإهل متوسط  –عامل مصعد    2
 جنٌه 099 - سنة 53السن: ال ٌزٌد عن  

 ساعات 8العمل:    -     
  المزاٌا: العمل للمقٌمٌن بالقاهرة ومدٌنة 
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 نصر والمناطق المجاورة           
 آتمكاف –اجتماعً  -تؤمٌن صحً  -       

 

 شركة روبٌرد للمالبس الجاهزة
 المنطقة الصناعٌة الرابعة

  724734547قطعة 72بلوك 
 اإلسكندرٌة  –برج العرب 

 5578020مٌنً / الرقم التؤ
 97992273825-97500092370ت/

 المدٌر المسئول / احمد سٌد الجندي 

 عدد
 عامل ماكٌنة حٌاكة   799

 جنٌه 7099:7599 الراتب:         
 جنٌه 7599  - عامل تعبئة وتشطٌب 59

 عامل خدمات    3
 جنٌه 7599:7999 الراتب:     

 الشروط : من الجنسٌن
 عامل مكواة 72

 جودةعامل    3
 مراقب امن    3

 سنة 29:59الشروط السن : 
 مشرف إنتاج   5

 جنٌه 7599الراتب: 
 جنٌه 7529 –عامل سنجر   29
 عامل اورلٌه  29
 عامل اوفر  29
 عامل جوكر  09
 عامل تعبئة  59
 عامل تشطٌب  59

 جنٌه 7299الراتب: 
 بدون  –مإهل  :الشروط
 سنة 32:78السن: 

  –ً مإهل عال –مراقب امن    3
 جنٌه 7099:7599 –متوسط       

 مإهل عالً  –محاسب   5

 حسب الخبرة                        
 ةسنوٌآت المزاٌا : مكاف

 

 الفرجانً ماركت
 الزٌتون  –شارع نصوح  29

 شركة المٌاه  أمام 
 97552295537-97500799900ت/

97590982950 
 المدٌر المسئول / محمود العزازٌه 

 عدد
 جنٌه 7299 –بدون  -مإهل  – بائع 299
        لمتوسط افوق  –مإهل عالً  –كاشٌر  799
 حافز  799 - جنٌه 7599 الراتب:       
 حافز 599 -بائع ممر   599

 حافز 729 -فرد امن     29
 جنٌه 7799الراتب: 

 جنٌه 7299 –عامل مخازن   799
 سنة 39:78الشروط العامة : السن 

 ساعة 75لعمل : ا                    
 

 شركة هارفست فوودز
 برج العرب –المنطقة الصناعٌة 

 اإلسكندرٌة
 273053الرقم التؤمٌنً / 

 5932200037ت/ 
 المدٌر المسئول / علً عباس 

 عدد
 مهندس إنتاج    5
   مهندس جودة   5

 جنٌه 7299الراتب: 
 جنٌه 7399 –عامل إنتاج  59

 جنٌه 3299 - رئٌس قسم تورٌد   7
 جنٌه 2999 - مدٌر سالمة   7

 الشروط: بكالورٌوس زراعة 
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 مطعم محمد عبد السالم
 ) الجعان( 

طنطا  –سكة المحلة  –شارع حسن رضوان 
 الغربٌة 

 5525273الرقم التؤمٌنً/ 
 97509708279-97502555722ت/

97559077927 
 المدٌر المسئول / عمرو البكري 

 عدد
 جنٌه 7399 -مإهل عالً  –كاشٌر   79
 شٌف شرقً  59
 شٌف غربً  72

 منأ فرد    3
 فران     2

 جنٌه 7299الراتب: 
 مساعد شٌف شرقً وغربً  59
 استوارد  52

 جنٌه 7399الراتب : 
 او اقل  –الشروط : مإهل متوسط 

 سنة 22:59السن : 
 

 الشركة المصرٌة للتنمٌة الغذائٌة
 ) فرج هللا(

 برج العرب  -المنطقة الصناعٌة 
 اإلسكندرٌة 

 0735399الرقم التؤمٌنً/ 
 2205927/93ت/ 

 المدٌر المسئول / احمد حسٌن 

 عدد
 بكالورٌوس  زراعة  –مهندس إنتاج   79

 جنٌه 7799 الراتب:      
 جنٌه 7999 –عامل إنتاج   599

 جنٌه 7899 –سائق     39
 : مإهل متوسطالشروط

 سنة 32:78السن:            

 مطاعم كوك دور
 مدٌنة العبور 

 97993720033/ ت
 المدٌر المسئول / عادل شهاب 

 عدد
 مجهز وجبات   799

 عامل تحمٌل وخدمات    29
 عامل إنتاج    29

 جنٌه 7529الراتب: 
 جنٌه 7299 –من فرد أ  29
  ةثانٌ –رخصة أولً  –سائق   29

 جنٌه 7899  الراتب:      
 جنٌه 5999 –مندوب توصٌل   29

 الشروط: جمٌع المإهالت
 سنة 22:78السن:            

وجبات  –صحً  –المزاٌا : تؤمٌن اجتماعً 
لبعض الوظائف توفٌر وسائل انتقال لمصنع 

 سكن للمغتربٌن  –العبور 
 

 العالمٌة
 لصناعة النسٌج والترٌكو والمالبس 

 أ79طعة ق - المنطقة الصناعٌة –أكتوبر  3
 7082385الرقم التؤمٌنً / 

 97779759333-97779759393ت/
  لمدٌر المسئول / سعٌد جالل األلفًا

 % لذوي االحتٌاجات الخاصة2استٌفاء لنسبة 

 عدد
 متوسط  -مإهل عالً  -من أفرد   2

 جنٌه 7299  الراتب:    
 مإهل متوسط –عاملة إنتاج   72

 جنٌه 7999 الراتب:       
 سنة 32:78السن: 
 اجتماعً  -تؤمٌن صحً  -:المزاٌا
 مواصالت توفٌر وسٌلة  -        
  ةٌومٌ ةوجب -        
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 ساعات  8ساعات العمل  -        
 حوافز إنتاج  -        
   بالنسبة لألمن الموقف من التجنٌد   -        
 ساعة  75عدد ساعات العمل لألمن  -        

 

للمنتجات الغذائٌة  ةالشركة المصرٌة الدولٌ
 ) جرٌت فودز(
العرب   برج –المنطقة الصناعٌة األولً 
 اإلسكندرٌة 

 2203933/93ت/ 
 المدٌر المسئول / علً فرج الشامً 

 عدد
 جنٌه 7599 -عامل إنتاج    39

 جنٌه 7899 –سائق    2
 الشروط : مإهل متوسط 

 سنة 52:78السن : 
 

 الصناعات الغذائٌة العربٌة ) دومتً(
 75قطعة  - المنطقة الصناعٌة الثانٌة

 أكتوبر 3
 7359705الرقم التؤمٌنً / 

 المدٌر المسئول / محمد سالم
 97953909293ت/ 

 عدد
 مإهل عالً  –مندوب مبٌعات   399 

 جنٌه 2999:5999 –مناسب         
 خبرة سنتان          

 مإهل متوسط –عامل إنتاج   599
 عامل مخازن  599
 عامل خدمات  599

 جنٌه 7599الراتب: 
 جنٌه 5999:7299 -سائق    599

 إعدادٌة  –ل متوسط الشروط : مإه
 سنة 39:78السن : 

 –المزاٌا : توفٌر تؤمٌن صحً واجتماعً 
 توفٌر مواصالت  -أرباح سنوٌة

 

 ٌس كرٌممصنع اآل –شركة نستلة 
 أكتوبر 3

 7937523الرقم التؤمٌنً / 
 97772038389-97939399220ت/

 المدٌر المسئول / هالة حامد

 عدد
 مإهل عالً  – ةعمالة مإقت 7299

 من الجنسٌن  –متوسط  –          
 جنٌه 7029الراتب: 
 توفٌر وسٌلة مواصالت  -المزاٌا:
  ةوجب -توفٌر تؤمٌن اجتماعً  -         
 رعاٌة صحٌة  -         

 م الشركة بتدرٌب العمالة علً العمل وتق -
 

 سٌتكور للغزل
 جاردن سٌتً  –شارع دار الشفاء  3

 القاهرة 
الرابعة   ةة الصناعٌالمنطق –المنطقة الحرة 

 اإلسكندرٌة -برج العرب الجدٌدة 
 7302703الرقم التؤمٌنً / 

 50027293ت/ 
 محمد سمٌر أٌمن/ المدٌر المسئول

  97997995003/القاهرة ا. هشام جالل 
 97997539373/القاهرة اشرف ٌس ا.
 97999900773 /محمد ٌس بالمصنعا.

 عدد
 أخصائٌة شحن   5
 أخصائٌة مشترٌات   5

 الشروط : بكالورٌوس تجارة آداب
 جنٌه 5999:7299الراتب : 

 كهرباء -مهندس صٌانة    5
 مهندس غزل   5
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 الشروط : بكالورٌوس هندسة
 جنٌه  5299:5999الراتب : 

 مإهل متوسط  –فنً غزال   39
 جنٌه 5999:7299           

 برج العرب  -العمل فً: القاهرة 
 اإلسكندرٌة-                               

% من ذوي االحتٌاجات 2الـ  من عمالة
 الخاصة 

تؤمٌن  -مواصالت  -المزاٌا: توفٌر سكن 
وقت أضافً   -مكافآت عالٌه  -اجتماعً 

 وجبات غذائٌة  - خاص يتسلٌم ز -حوافز 
 

 شركة اٌجٌبت فودز
 المنوفٌة -قوٌسنا  –المنطقة الصناعٌة 

 7289029الرقم التؤمٌنً / 
 97552020797ت/ 

 المدٌر المسئول / خالد ابراهٌم ابراهٌم

 عدد
  –مإهل عالً  –مندوب مبٌعات   799

 سنة 32السن :  –متوسط         
 عمولة 5299جنٌه +  7599الراتب : 

 العمل فً جمٌع المحافظات
% من ذوي االحتٌاجات 2عامل من فئة   88

 الخاصة 
 الشروط : اإلعاقة ال تتعارض مع طبٌعة العمل

 

 شركة المتحدة للمنتجات المعدنٌةال
 الفٌوم -كوم اوشٌم 
 5320080الرقم التؤمٌنً / 

 97959003322ت/ 
 المدٌر المسئول / عبد الرحمن ممدوح

 عدد
 مإهل فوق المتوسط  –مشرف انتاج  72

 جنٌه          7399 –متوسط  -      
 مهندس إنتاج جودة  72

 مهندس صٌانة مٌكانٌكا  72
 سنة 32:59السن:      

 : مإهل عالً الشروط
 جنٌه 7299الراتب: 

 بدون   -مإهل متوسط  –عامل إنتاج  29
 جنٌه 7599 الراتب:     

 الشروط : من الجنسٌن 
 جنٌه  7929 - بدون –عامل خدمات  73
 سنة 22:78السن:      

تؤمٌن صحً  –المزاٌا: توفٌر وسٌلة مواصالت 
 أرباح سنوٌة  –حافز إنتاج  –اجتماعً  –
 

 ٌونً هٌربل جروب
 كوم اوشٌم  – ىالمنطقة الصناعٌة االول
 الفٌوم
 5302233الرقم التؤمٌنً/ 

 9825572730ت/ 
 المدٌر المسئول/ عمرو سٌد عبد الوهاب

 عدد
  بدون -مإهل متوسط  -عامل   29

 سنة 29:78 -من الجنسٌن   -      
 جنٌه + حافز 7999:099الراتب: 

       تؤمٌن صحً  –ت المزاٌا: توفٌر وسٌلة مواصال
 حافز إنتاج  -اجتماعً  -         

 

 حداد للتجارة والتصنٌع للمالبس الجاهزة
كوم اوشٌم  –المنطقة الصناعٌة االولً 

 الفٌوم - 570قطعة 
 5230320الرقم التؤمٌنً/ 

 0593535ت/ 
 المدٌر المسئول/ وسٌم شوقً

 عدد
 عاملة سنجر  79
 عاملة اوفر  79
 لٌهعاملة اور  79
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 عاملة مكواة  79
 سنة 29السن: ال ٌزٌد عن 

 الراتب: حسب المقابلة + حافز
 المزاٌا: توفٌر وسٌلة مواصالت 

 اجتماعً  -تؤمٌن صحً  -         
 

 شركة نٌل اوسكار لصناعة الخٌوط
 كوم اوشٌم  –المنطقة الصناعٌة االولً 

 الفٌوم
 5823388الرقم التؤمٌنً/ 

 97799039228ت/ 
 لمسئول/ رمضان عبد هللا المدٌر ا

 عبد الستار

 عدد
 مإهل متوسط  –عامل إنتاج  59
 سنة 32:59السن:      

 جنٌه + حافز إنتاج 7729الراتب:       
 المزاٌا: توفٌر وسٌلة مواصالت 

 اجتماعً  –تؤمٌن صحً  -        
 توجد وجبه مجانٌة  -        

 

 دالالت العالمٌة
 لألمن والحراسة

 لكً بالمعادي الجدٌدةشارع الالس
 خلف بنزٌنة توتال

 5303730الرقم التؤمٌنً/ 
 97727288893ت/ 

 المدٌر المسئول / أسامة احمد حسن

 عدد
 جمٌع المإهالت –فرد أمن   599

 من الجنسٌن -        
 جنٌه 7099:7599الراتب:       
 سنة 70السن: ال ٌقل عن       

 صحً  -تؤمٌن اجتماعً  -المزاٌا:
 توفٌر وسٌلة مواصالت  -        

 سكن للمغتربٌن  -        
 حوافز       -وجبات  -        

 –شرم الشٌخ  –أماكن العمل : القاهرة 
 أكتوبر 3طابا  –الغردقة 

 

 أرابٌاتا لألغذٌة والمشروبات
 (2مدخل ) -السراج مول  :القاهرة 

 مدٌنة نصر -الدور التاسع مكرم عبٌد 
سموحة  -شارع البٌرت  7سكندرٌة: اإل

 إسكندرٌة 
 5232023الرقم التؤمٌنً/ 

 97995789838-97900020232ت/
97997035925 

 المدٌر المسئول / احمد محفوظ

 عدد
 سنة  39:78 - مإهل متوسط –وٌتر  799
 جنٌه  7729 الراتب:       

 محاسب تكالٌف  7
 محاسب عمالء  7

 الشروط : بكالورٌوس تجارة
 أمٌن مخازن  7
 مسئول مشترٌات   7

 العمل باإلسكندرٌة  –الشروط: مإهل مناسب 
 جنٌه وحسب الخبرة 5399الراتب: ٌبدأ من 

 سنوات  3الشروط العامة : خبرة 
 سنة  32:52السن: 

 فرص تراقً   -المزاٌا: مرتبات مجزٌه 
 

 شركة امبً انترناشٌونال
 للمالبس الجاهزة  

 إالسماعٌلٌة -منطقة االستثمار 
 7029283التؤمٌنً / الرقم 
 97933323722ت/ 

3287052/932 
 المدٌر المسئول / خالد مسلم حسٌن 

http://www.manpower.gov.eg/


                   Emigration &Ministry Of Manpower           والهجرة ةوزارة القوى العامل   

 "  1026"    خمسونو و اربعةالعدد  " ثالثمــــــــائة      ** النشرة القومية للتشغيل  **         
  

 

 WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                              اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

 عدد
 جنٌه 7599 –عامل حٌاكة   299
 عامل جودة  599

 مكوجً  29
 عامل تعبئة  729

 جنٌه 099الراتب : 
 عامل مساعد  729
 عامل تدرٌب  729

 الراتب : حسب المقابلة
 %2ٌقبل  –الشروط : من الجنسٌن 

 نسبة األعداد المطلوبة                      
 سنة 29:78السن: 

 

 شركة اوراجلو اٌجٌبت 
 للمالبس الجاهزة
 إسماعٌلٌة -المنطقة الحرة باالستثمار 

 5593302الرقم التؤمٌنً / 
 97505250000ت/ 

  المدٌر المسئول / محمد عبد هللا صالح

 عدد
 جنٌه 7329 –عامل حٌاكة   399
 جنٌه 099 - دعامل مساع  599
 جنٌه 7999 - عامل تعبئة  399
 جنٌه 899 - عامل مغسلة  399

 سنة 29:78 -الشروط: من الجنسٌن
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -المزاٌا:

 توفٌر وسائل مواصالت -          
 
 

 فٌلوستً ابارلٌز + فٌلوستً جٌنز
 المنطقة الحرة االستثمارٌة 

 إسماعٌلٌة
 7380208الرقم التؤمٌنً / 

 لمدٌر المسئول/ مصطفً محمد الصاوي ا
 3287092/932-97592909229ت/

 عدد
 جنٌه 7299 - عامل حٌاكة  399
 جنٌه 899 - مساعد حٌاكة  529
 مإهل متوسط  –عامل جودة   729
 جنٌه 7799   -خبرة          

 سنة 22:78 -الشروط: من الجنسٌن 
 -السوٌس ) المزاٌا: توفٌر وسٌلة مواصالت 

 (فاٌد  -الصالحٌة  -بحر البقر  -لٌة اإلسماعٌ
فرص  -ومعاشات  صحً تؤمٌن -       

 حافز انتظام  –حافز إنتاج  –للترقً 
 

 ةالشركة المصرٌة الصٌنٌة الدولٌ
 إسماعٌلٌة –للمفروشات 

 المنطقة الصناعٌة الثانٌة 
 5253557الرقم التؤمٌنً / 

 المدٌر المسئول/ رٌاض محمد 
 97999330372ت/

 عدد
 جنٌه 7599 -عامل حٌاكة   2
 جنٌه 7999 - عامل تعبئة  2

 جنٌه 099 -عامل مساعد  79
 الشروط : من الجنسٌن

 سنة 22:78السن : 
 –المزاٌا : توفٌر تؤمٌن صحً والصناعة 

 حافز  –بدل وجبه  –ٌصرف بدل انتقال 
 

 شركة المهندس ٌوتن
 إالسماعٌلٌة -المنطقة الصناعٌة الثانٌة 

 373332/  الرقم التؤمٌنً
 المدٌر المسئول/ مٌنا عبد المسٌح 

 32023937/932ت/
97502200003 

 عدد
 عامل إنتاج  2
 عامل مخازن  3
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 الشروط: مإهل متوسط 
 سنة 39:55السن: 

 جنٌه 7529الراتب: 
 المزاٌا: تؤمٌن اجتماعً وصحً

 وسائل انتقال داخل اإلسماعٌلٌة -     
 ٌوجد عمل إضافً 

 ساعات  8عمل عدد ساعات ال -     
 دٌتٌننظام ور -     

  

 اتصال انترناشٌونال
 ) توكٌل اتصاالت (

 القرٌة الذكٌة - المعادي شارع الالسلكً
 المدٌر المسئول/ هبه محمد عبد العزٌز 

  97799050050-97970032328ت/

 عدد
 خدمة عمالء) تفعٌل خطوط(  7999

 سنة 32:55  - الشروط: مإهل عالً
 جنٌه 7599الراتب: 

   ساعات  8العمل  -وردٌات  3العمل نظام 
 أجازةٌومٌن  -للوردٌة          

 اجتماعً  –المزاٌا: تؤمٌن صحً 
 خط اتصاالت + كارت التقسٌط           
 العمل بالقاهرة ) المعادي العباسٌة (         

 

 مدرسة القاهرة اإلنجلٌزٌة
 أول طرٌق السوٌس -المٌراج سٌتً 

 التجمع األول 
 9572822رقم التؤمٌنً/ ال

 المدٌر المسئول/ أحمد السعٌد عٌسى
 97725959327ت/ 

 عدد
 متوسط  –مإهل عالً  –مشرفة باص  59

 سنة 32السن: ال ٌزٌد عن 
 جنٌه 7599الراتب: 

تؤمٌن صحً  –مواصالت  –المزاٌا: حوافز 
 اجتماعً –
 

 شركة المستقبل لصناعة المالبس الجاهزة 
 ) دونا دونً (

كفر طهرمس   –ع رمضان شعبان شار 57
 الجٌزة 

المقطم   –د  253عمارة  0المحالت: شارع 
 القاهرة 

 5757753الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ احمد عبد العال

 97997333833ت/

 عدد
 بكالورٌوس تجارة  –محاسب    2
       مإهل مناسب   -سٌدات  –عامل حٌاكة    3

 من الجنسٌن -سنجر -      
 عامل إنتاج 79

 زراٌر( –عراوي  –أورلٌه  -) أوفر          
 سنة 29:  59 -الشروط: من الجنسٌن 

 خراط -عامل مقصدار    5
 سنوات 0:  2الشروط العامة: خبرة: 

 عامل عادي   2
 عامل مخازن   2

 بدون  –الشروط: مإهل متوسط 
 سنة 39:  59الشروط العامة: السن: 

   –فٌصل  –م من قاطنً ) الهر -        
 بوالق الدكرور (                                

 الراتب: حسب المقابلة والخبرة
  

 أوالد رجب
شارع هشام لبٌب متفرع من مصطفى  03

 الدور األول –مدٌنة نصر  –النحاس 
 خلف فرع أوالد رجب 

 7305027الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ سماح راضً
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 عدد
 فوق المتوسط  –ل عالً مإه –كاشٌر  729
 من الجنسٌن -       
 بائع ممر  729
  جنٌه 7299 – منأموظف   729

 من الجنسٌن  –بائع أدوات منزلٌة   29
 الشروط: مإهل متوسط

 جنٌه 7399الراتب: 
 جنٌه 7399  – بائع بقالة 799

 جنٌه 7899 – جزار  29
 بدون –الشروط: مإهل متوسط 

 خبرة سنة -           
 جنٌه 7299 –عامل نظافة   29
 جنٌه 7399 –عامل تخزٌن   29

 الشروط: من الجنسٌن
 جنٌه 7399 –سائق   59

 سنة 29:  78الشروط العامة: السن: 
العمالة  –المزاٌا: تقدٌم فرص عمل للطلبة 

 الموسمٌة
 اجتماعً -تؤمٌنً صحً  -
 

 شركة برٌجو لألغذٌة
مساكن شٌراتون   –شارع خالد بن الولٌد  3

 الدور السادس -  - HSBCعلى بنك أ
 5508907الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ ا. وائل حسن
 97552808353ت/

97970293829-97970370333 
97959532080 

 عدد
  إعدادٌة  –مإهل متوسط  –عامل إنتاج   29

 جنٌه 7599 –ابتدائٌة  –       
 ابتدائٌة  –إعدادٌة  -عامل مخازن  39

 جنٌه 7299 –مٌة محو أ –      
 الشروط: العمل بزهراء مدٌنة نصر

المإهل ال ٌقل عن   -عضو فرٌق  729
 جنٌه 7399 – المتوسط

  مإهل عالً  –كاشٌرة ومقدمة طلبات   29
 متوسط  –فوق المتوسط  –      
 جنٌه 7399 الراتب:      

 اجتماعً  –تؤمٌن صحً  -المزاٌا: 
 ل بدل انتقا –وجبة ٌومٌة  –         

 فرص للترقً والتدرٌب -سكن للمغتربٌن  -  
 –مصر الجدٌدة  –العمل بالفروع: المعادي 

 –مٌدان سفٌر  –كلٌة البنات  -عباس العقاد
الحصري  –مول العرب  –الهرم  –العباسٌة 

 –مصطفى النحاس  –العاشر من رمضان  –
 التجمع الخامس(

 

 شركة قسطور مصر
 لصناعة السٌارات 

المنطقة الصناعٌة  –ان العاشر من رمض
 جوار مصنع فٌبكو –الثالثة 

 5533320الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ا.ماجد سعٌد

 972279935-972279933ت/ 

 عدد
 مهندس تصمٌم مٌكانٌكا سٌارات  79
 سنة  32:  52السن:       
 جنٌه 5299 –سنوات  3:  7خبرة  –    
 مهندس ) مدٌر إنتاج (  79
 رة عملٌاتمهندس إدا  79

 سنوات 0:  2الشروط: خبرة 
 سنة 22:  52السن:            
 جنٌه 3299الراتب: 
 : بكالورٌوس هندسةالعامة الشروط

 مٌكانٌكا إنتاج                          
  ًاجتماع –المزاٌا: تؤمٌن صحً 

 توفٌر وسائل مواصالت -        
 القلٌوبٌة ( –الشرقٌة  –) القاهرة          
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 وجدي مإمن للمالبس الجاهزة
أمام سنتر  –إسكان الشباب  –العبور 

 الٌاسمٌن
 5533079الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ ا. محمد عبد الحلٌم
 ا. محمد مجدي                

 97998525250ت/

 عدد
 خبرة –عامل حٌاكة  599
 جنٌه  5299:  7999الراتب:       
 درٌبٌمكن الت –عامل ماكٌنة  399
 –مإهل عالً  –مشرف جودة  799

 جنٌه 7599:  099 –متوسط 
 الشروط: من الجنسٌن

   مإهل متوسط صناعً –فنً كهرباء   79
 الراتب: حسب الخبرة        

 اجتماعً –المزاٌا: تؤمٌنً صحً 
 –حوافز  –توفٌر وسٌلة مواصالت  -

 أجازات رسمٌة 
 

 مدٌرٌة القوى العاملة و الهجرة
 ةباإلسكندرٌ

 شارع المتحف الرومانً باإلسكندرٌة 2
 2830533/93 -2833953/93ت/ 

 

 العامرٌة -منطقة قوى عاملة 
 اإلسكندرٌة -مبنى قطاع غرب 

 3977092/93ت/  

 

 برج العرب -مكتب تشغٌل 
 3عمارة   -برج العرب الجدٌدة 

 2203957/93ت/  

 

 شركة رٌفر فودز 
 المنطقة الصناعٌة الثالثة

 برج العرب - 5 لوكب -5 قطعة  - 

 عدد
 من الجنسٌن  –عامل  529
 نجار   729
  78فوق  : السن
 مهندس مٌكانٌكا    29
 مهندس كهرباء    39
 من الجنسٌن  –مهندس إنتاج    59

 سنة 32: 52السن الشروط: 
 حسب الخبرة   : الراتب

 

 الشركة المصرٌة 
 لتصنٌع وتجمٌد اللحوم 

 برج العرب
 2205927 -2205923/ت

 عدد 
  بكالورٌوس زراعة  –مهندس إنتاج  79

 جنٌه 7929الراتب:       
 مإهل متوسط  -عمال إنتاج   599
 جنٌه 7709 :الراتب       

 ثانٌة  -أولى  –سائق   39
 المقابلة ونوع الرخصةحسب  : الراتب 
 

 الشركة المصرٌة الدوائٌة 
 للمنتجات الغدائٌة 

 برج العرب

 عدد  
  إنتاجعمال   39

 إهل متوسط  م -      
 من الجنسٌن  -      

 سائق      2
 حسب الخبرة  : الراتب
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 غرب اإلسكندرٌة -منطقة قوى عاملة 
 غرب اإلسكندرٌة  -مبنى قطاع 

 3977099/93ت/ 

 

 كرموز -مكتب تشغٌل 
 شارع مسجد سلطان  20

 ناحٌة شارع إٌزٌس
 3090098ت  /  

 

 شركة بسكوٌت دهب 
 المنطقة الصناعٌة 

 3090098ت/ 
 برج العرب 

 عدد
 بدون  -مإهل  - إنتاج ةعامل 59
 سنة 78 : ال ٌقل عنالسن     

 حسب الخبرة  :الراتب
 
 

 العامرٌة  -مكتب تشغٌل 
 شارع أسماء بنت أبى بكر

 العامرٌة -بجوار مجلس المدٌنة 
 2289937/93ت / 

 

 الشركة العالمٌة للبورسلٌن 
رة القاه –طرٌق إسكندرٌة  52 الكٌلو

 العامرٌة - لصحراويا

 عدد 
 من الجنسٌن  –عامل  59

 الراتب حسب الخبرة 
 
 

 مدٌرٌة القوى العاملة و الهجرة
 بالبحٌرة

شارع عبد السالم الشاذلً مجمع المصالح 
 الحكومٌة

 3370203/922ت / 

 

 منطقة قوى عاملة  دمنهور 
شقة  7أبو الرٌش مساكن فر غلى عمارة 

7970 

 

 عٌسً حوش  -مكتب تشغٌل 
 حوش عٌسً -المساكن الشعبٌة 

 5099282ت/

 

 شركة الجوهرة للصناعات الغذائٌة
 دمنهور  -طرٌق ابو المطامٌر 

 حوش عٌسً
 7705535الرقم التؤمٌنً / 

 عدد
 رخصة  -سائق   55

 مإهل مناسب –مشرف بٌع    7
 الراتب : حسب الخبرة 

 

 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة
 بالسوٌس  

 توبرأك 52مدٌنة 
 مجمع المصالح الحكومة الجدٌد  

  935/ 3337738ت/ 

 

 إدارة التشغٌل بالمدٌرٌة
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 شركة جوشً مصر لصناعة الفاٌبر جالس
القطاع الثالث شمال غرب خلٌج السوٌس 

العٌن السخنة   -المنطقة االقتصادٌة 
 السوٌس

 9353079203ت/
 9353079203ف/

 عدد
 66kvفنً كهرباء لتشغٌل محطة   3
 66kvندس كهرباء لتشغٌل محطة مه   7
 فنً كهرباء كنترول   2
 فنً صٌانة مٌكانٌكٌة   2

 الراتب: حسب المقابلة 
 

 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة 
 ببنى سوٌف

 جوار نادى المعلمٌن –شارع احمد عرابى 

 5355358/985 /ت

 

 فرص عمل عادٌة بالمنشآت الواقعة 
فً دائرة عمل مدٌرٌة القوى العاملة 

 والهجرة بالمدٌرٌة

 عدد
 خبز بلديخراط لم -فران –عجان    3

 اهناسٌا   –محمد علً محمد  لصاحبها/     
 سحلجً –خراط  -فران –عجان    2
 اهناسٌا  –عفاف عبد السالم /خبز بلديلم   
 سحلجً –خراط  -فران –عجان    2

 لمخبز بلدي      
 اهناسٌا   - 822833الرقم التؤمٌنً / 

 

على البٌانات التفصٌلٌة وعناوٌن  للحصول
ٌرجع فً ذلك لمدٌرٌة القوى  تآهذه المنش

  بنً سوٌف العاملة بمحافظة

 

 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة
 بشمال سٌناء 

 العرٌش  –شارع الفاتح 
  339925/938ت/ 

 

 العرٌش  -مكتب تشغٌل 
 مجمع المصالح الحكومٌة 

 938/ 3337838ت/ 

 

 لمواد الغذائٌةشركة حمده لتجارة ا
ٌولٌو مع شارع الجٌش  53تقاطع شارع 

 بجوار مسجد النصر بالعرٌش
 33305320الرقم التؤمٌنً / 

 المدٌر المسئول / سعٌد خلٌل راشد 

 عدد
 مإهالت الجمٌع  –مندوب تسوٌق مبٌعات  3
 مإهل  –رخصة مهنٌه  –سائق   2

 ٌقرا وٌكتب    
 مساءً  2صباحاً الً  8.39العمل من 

 جنٌه  7299تب : الرا
 

 شركة الهداٌة لتعبئة المواد الغذائٌة
 العرٌش طرٌق المزرعة بجوار معهد 

 األزهري بجوار مسجد المحمدٌة 
 375332الرقم التؤمٌنً / 

 975572328509ت/ 
97933789098 

 المدٌر المسئول / حاتم محمد مصطفً 

 عدد
 عاملة تعبئة سكر  7
 عاملة لحام أكٌاس  7
 نعاملة مٌزا  7

http://www.manpower.gov.eg/


                   Emigration &Ministry Of Manpower           والهجرة ةوزارة القوى العامل   

 "  1026"    خمسونو و اربعةالعدد  " ثالثمــــــــائة      ** النشرة القومية للتشغيل  **         
  

 

 WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                              اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

 عامل بكت   7
 عامل تغلٌف   7
 تحمٌل شكاٌر سكر   7

 الشروط : جمٌع المإهالت
 خبرة -من الجنسٌن 

 جنٌه  7999الراتب : 
 العمل بنظام الوردٌة : 

 مساءً  3:8من الساعة : 
 مساءً  0:3من 
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